
            
            Ostróda, 14.06.2016r. 
Kraina Bajek Sp. z o. o. 
ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda 
tel.  600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 
dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli  

z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów 
szkoleniowych dla rodziców w ramach projektu  

pt. „Bajkowe przedszkole”  
 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
Kraina Bajek Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda, tel. 600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 40h kursu stosowania metody 
TOC na zajęciach, w którym wezmą udział nauczycielki zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu 
„Kraina Bajek” w Ostródzie, a także cyklu warsztatów dla 4 grup rodziców dzieci uczęszczających  
do w/w placówki w łącznym wymiarze 66 h zajęć w ramach realizacji projektu „Bajkowe 
przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zajęcia odbywać się będą w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie, ul. Ignacego 
Paderewskiego 1B, w dniach i godzinach dostosowanych do wymogów nauczycielek i rodziców: 

1. 40h kurs dla nauczycielek zostanie przeprowadzony w dniach 9.07.2016r., 10.07.2016r., 
16.07.2016r., 17.07.2016r., 18.07.2016r. – 5 spotkań po 8 h dydaktycznych. W ramach kursu 
należy zrealizować następujące zagadnienia: założenia programu i metody TOC (10 h 
dydaktycznych), stosowanie narzędzi TOC – drzewo ambitnego celu, chmurka, gałązka 
logiczna (3 x 10 h dydaktycznych). Na zakończenie kursu prowadzący zobowiązany będzie 
przygotować i przeprowadzić pisemny test kompetencji. W ramach części egzaminacyjnej 
każda z nauczycielek uczestniczących w kursie prowadzić będzie jedną jednostkę zajęć 
metodą TOC, która podlegać będzie ocenie prowadzących kurs. Prowadzący zobowiązany 
będzie do przygotowania opisowej oceny prowadzonych zajęć. 

2. Zajęcia warsztatowe dla 4 grup rodziców będą trwały łącznie 66 h dydaktycznych. Cykl zajęć 
dla jednej grupy składać się będzie z 5 spotkań trwających 3 h dydaktyczne. Pierwsze 
zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu w zagadnienie kompetencji kluczowych i metody 
TOC (3 h). Kolejne spotkania poświęcone będą metodyce pracy z narzędziami – drzewo 
ambitnego celu, chmurka, gałązka logiczna (3 x 3 h). Ostatnie zajęcia poświęcone będą grom 
i zabawom ruchowym diagnozującym i stymulującym rozwój kompetencji kluczowych (3 h). 
Zajęcia dla rodziców 3-latków zostaną dodatkowo uzupełnione o 3 h spotkanie na temat: Jak 
pomóc dziecku w aklimatyzacji w przedszkolu?, od których rozpoczną się warsztaty. 
Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do przeprowadzenia testów monitorujących poziom 
wiedzy i umiejętności wychowawczych uczestników zajęć. 
 

Wykonawca zapewnia wykwalifikowanego trenera warsztatów, o kwalifikacjach nie gorszych niż: 
a) wykształcenie wyższe, kierunek edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna, 
b) kwalifikacje trenera TOC I, II i III stopnia.  
 
CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego  
 



3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

 Kurs dla nauczycielek – 9.07.2016r., 10.07.2016r., 16.07.2016r., 17.07.2016r., 18.07.2016r. 

 Warsztaty dla 1 grupy rodziców dzieci 3-letnich  – od VII 2016 r. do VIII 2016r. 

 Warsztaty dla 2 grupy rodziców  - od IX 2016r. do XI 2016r.  

 Warsztaty dla 3 grupy rodziców - od III 2017r. do V 2017r. 

 Warsztaty dla 4 grupy rodziców – od IX 2017r. do XI 2017r.  
 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne i prawne, które spełniają wymogi  
w zakresie kwalifikacji oraz nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z zamawiającym 
(beneficjentem). Definicja powiązania kapitałowego zawarta jest w pkt. VIIII oraz załączniku nr 2  
do niniejszej dokumentacji. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym  
do niniejszego zapytania. 
Oferta musi: 
- zawierać dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy  
w przypadku osoby fizycznej lub pełną nazwę firmy z nr NIP i REGON, adres, numer telefonu i adres 
mailowy w przypadku osoby prawnej), 
- posiadać datę i miejsce sporządzenia, 
- zostać podpisana przez oferenta, 
- zawierać kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych do 
prowadzenia danego typu zajęć, 
- zawierać cenę brutto za 1 godzinę prowadzonych zajęć (zaoferowana cena powinna zawierać 
wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć – koszt dojazdu, koszt prowadzenia zajęć, koszty 
obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS i US, w tym także ewentualne koszty pracodawcy  
w przypadku, gdy ich odprowadzenie będzie wymagane). 
Oferent musi również załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z zamawiającym (beneficjentem). 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Biuro Projektu „Bajkowe przedszkole”, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 14-100 Ostróda, 
do dnia: 23.06.2016 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu). 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  dnia  24.06.2016r. O wyniku  i wyborze najkorzystniejszej oferty 
oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez informację na stronie internetowej 
www.krainabajek.eu     

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
 
VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY 
Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych – kwalifikacje 
osób przewidzianych do prowadzenia danego typu zajęć oraz kompletność dokumentacji – dane 
określone w pkt.IV. Oferty, które nie będą spełniać wymogów określonych w pkt. IV zostaną odrzucone 
(nie dotyczy adresu mailowego i numeru telefonu). 
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących 
kryteriów: Cena - 100%. Ocena zostanie dokonana według wzoru – cena najniższa/ cenę badaną x 
100. 
  
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz przez 
umieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej www.krainabajek.eu  
  
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym 
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie  

http://www.krainabajek.eu/
http://www.krainabajek.eu/


się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi  
w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA 
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
Wzór formularza ofertowego. 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016 
 
 

……………………………dnia………… 
 

FORMULARZ OFERTY nr 2/2016 
dotyczy zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla nauczycieli  

z prowadzenia zajęć w przedszkolu metodą TOC oraz warsztatów 
szkoleniowych dla rodziców w ramach projektu  

pt. „Bajkowe przedszkole”  
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
Kraina Bajek Sp. z o. o. 
ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda 
tel. 600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 40h kursu 
stosowania metody TOC na zajęciach, w którym wezmą udział nauczycielki 
zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie, a także cyklu 
warsztatów dla 4 grup rodziców dzieci uczęszczających do w/w placówki w łącznym 
wymiarze 66 h zajęć w ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkole”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 
RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej.  
CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego  
 
III. Forma złożenia oferty 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 
osobiście na adres: Biuro Projektu „Bajkowe przedszkole”, ul. Ignacego 
Paderewskiego 1B, 14-100 Ostróda w terminie do dnia 23.06.2016r., godz. 12.00 
(liczy się data wpływu). 
 
IV. Dane oferenta  
Imię i nazwisko oferenta / Pełna nazwa firmy wraz z nr NIP i REGON 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ……………………………Adres mailowy………………………………… 
 
 
 
 



 
V. Cena oferty: 
Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty (koszt realizacji zajęć, koszt 
dojazdu, podatek, składki ZUS w tym również ewentualne pochodne 
pracodawcy ) w przeliczeniu na 1 godzinę zajęć: 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – przeprowadzenie zajęć  – cena brutto 
…………………PLN za 1 godzinę zajęć 
słownie ………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
do niego zastrzeżeń. W/w cena brutto za 1 godzinę prowadzonych zajęć zawiera 
wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć  – koszt dojazdu, koszt 
prowadzenia zajęć, koszty obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS i US,  
w tym także ewentualne koszty pracodawcy w przypadku, gdy ich odprowadzenie 
będzie wymagane. 
 
 

Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych  
do prowadzenia zajęć. 
2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym (beneficjentem). 
 
 
 
 

 
                                                            …………………….………………….............. 
                                           (czytelny podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2016 

 

 
 

…………………………………………………. 
                Dane Oferenta 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016 w ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkole”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………............. 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 
(beneficjentem) – Kraina Bajek Sp. z o. o. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

 
 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 
 

 
……………………………………… dnia …………………………….. 
 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                                                            podpis Oferenta 

 
 
 


